
 
 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 الشرعية للدعوة والنصرةاللجنة 
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

 

বফববন্ন পটওয়্যারযয ক্র্যাকড বাসন ফযফায কযায 
যয়্ী বফধান কী? 

প্রশ্নঃ -১ 
আভযা আভারেয রযাট ফা কবিউটারয অারযবটিং বরেভ বররফ 
যম উইরডাজ ফযফায কবয ফা ভাইরক্র্াপট অবপ, বববএন, এবি 
বাইযা বভবডয়্ায কারজয জনয অরনক যইড পটওয়্যারযয ক্র্যাকড 
বাসন বফনাভূররয ফযফায কবয। এগুররায যয়্ী বফধান বক? 

প্রশ্নকাযী-উফায়্েুল্লা 
প্রশ্নঃ-২ 
আভারক University এয কারজ Word file, adobe এয বফববন্ন 
software ফযফায কযরে য়্। এগুররায ফাজায েয 200-300 
ডরায। যকনায াভর্থসয আভায যনই। োই আবভ Crack File 
(াইরযরটড িংস্কযণ)ফযফায কবয। এরে যীয়্রেয েৃবিরে যকারনা 
ভযা আরে বক? 

প্রশ্নকাযী- যভাঃ াভবফেুর ইরাভ 
প্রশ্নঃ-৩ 
আারাভু-আরাইকুভ। আভারেয বফববন্ন কারজ বফববন্ন পটওয়্যায 
ফযফায কযরে য়্। এয ভরধয অরনক পটওয়্যাযই ভূর বাসন ফযফায 
কযরর বকরন ফযফায কযরে য়্। েরফ এই পটওয়্যাযগুররায ক্র্যাকড 
বাসন অনরাইরন াওয়্া মায়্। এই ক্র্যাকড বাসনগুররা ফযফায কযা 
মারফ বক?  
উরল্লখ্য, এই পটওয়্যাযগুররা যফবযবাগই আরভবযকান ফড় ফড় 
যকািাবনয। 

প্রশ্নকাযী-োভীভ যকায 
  

ফাতওয়্া নাম্বার: 180                         প্রকাশকালঃ15-০7-২০২১ ইং 
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উত্তয:  
যকউ যকারনা বকেু উৎােন কযরর, োয কবযাইট ফা উৎােন-
অবধকায যীয়্রেয েবৃিরে একভাত্র োয জনয িংযবিে র্থাকরফ বক না, 
এবট একবট ভেরবেূণস বফলয়্। উরাভারয়্ যকযারভয ফড় একবট অিংরয 
ভরে, ো িংযবিে র্থাকরফ না; ফযিং যম যকউ বফধবারফ একবট কব 
িংগ্র কযায য; ো যর্থরক ুনযায়্ কব কযায অবধকায যারখ্।  
আয মারেয ভরে উৎােন-অবধকায উৎােরকয জনয িংযবিে, 
োরেয েৃবিরেও অনযরেয জনয শুধু ফাবণবজযক উৎােন বনবলদ্ধ। অর্থসাৎ 
যকউ মবে ো ফযফায উরেরয কব কযরে চায়্, োরর ভূর 
উৎােরকয অনুভবে রাগরফ। িান্তরয ফযবিগে ফযফারযয জনয ফা 
কাউরক াবেয়্া কযায জনয কব কযায অবধকায কররযই আরে। 
এবফলরয়্ যমফ আররভ কবযাইট িংযবিে ওয়্ায প্রফিা, োরেযও 
বিভে যনই। 
োোড়া আভারেয জানাভরে এই পটওয়্যাযগুররায ভাবরক াযবফ 
কারপযযা। াযবফ কারপযরেয কর িে ভুবরভরেয জনয ারার, 
মেিণ না োযা আভারেয রে যকারনা চুবিয আওোয়্ আর এফিং 
োরেয িে িংগ্রর োরেয রে কৃে যকারনা চুবি ফা ওয়্াো বে কযা 
না য়্। ুেযািং োরেয বেবয এফ পটওয়্যারযয ক্র্যাকড ও াইরযরটড 
বাসন (যনট যর্থরক যাক ফা যোকান যর্থরক বকরন যাক) ফযফায কযরে 
যীয়্রেয েৃবিরে যকারনা ভযা যনই।  
যেখ্ুন: যোয়্া: ৩/৬৫; বপকহুর ফুয়্ু: ১/২৮৬; ইরাভ ুওয়্ার 
জাওয়্াফ: ১০২৩৫২, ২২৬২৩০, ২৩৪১৯৬; বভম্বারুে োওবে: 
২৯৩১, ২৭৮৫, ২২৮৫; েযুর বপক-াটাজাবয: ২/৩৮৩, 
৩৮৬; োরুর উরূভ যেওফন্দ (ওরয়্ফাইট): ১৫২৮৫৯, ১৫৬৫১৯; 
পাোওয়্া বফন্নুবয টাউন (ওরয়্ফাইট): ১৪৩৯০৯২০১৫৯৭, 
১৪৪২০১২০১২১২ 
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واهلل تعاىل أعلم بالصواب فقط،  
আফু ভুাম্মাে আব্দলু্লা আরভাবে (উবপয়্া আনহু) 

০১-১২-১৪৪২ ব. 
১২-০৭-২০২১ ইিং 

 
 
 
 


